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Un treballador immigrant recollint fruita a Lleida
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Immigració i atur
Francesc Cabana i VancellsE

ls mitjans de comunicació
informen diàriament dels
problemes dels immi-
grants procedents del nord
d’Àfrica, de l’Àfrica negra
subsahariana, de l’est

d’Europa, d’alguns països d’Amèrica
llatina i d’Àsia. Periòdicament, també
donen les darreres dades de l’atur a
Espanya i a Catalunya. Es parla molt
poc de la possible contradicció entre la
presència de nombrosos treballadors
que busquen feina i el manteniment
d’una taxa d’atur, modesta, si tenim en
compte la que havíem tingut, però real
i preocupant, com ho és sempre l’atur.

El passat dia 3 de febrer, l’AVUI in-
formava que l’atur havia registrat al
mes de gener la pujada més forta dels
últims catorze anys i que a Catalunya
hi havia 172.450 aturats. Proporcio-
nalment, és la xifra més baixa de tot
l’Estat, però amb ells ompliríem gai-
rebé dos estadis del Barça, de manera
que no és broma. Al mateix temps, hi
ha milers d’immigrants que treballen
a Catalunya, provistos de la documen-
tació necessària, mentre uns quants
altres milers demanen els papers que
els fan falta per treballar, de forma
angoixant. A l’estret de Gibraltar es
manté l’entrada d’immigrants il·legals
marroquins i subsaharians, alguns
dels quals perden la vida en l’esforç per
trepitjar un país de la Unió Europea. És
evident que si vénen ho fan perquè
veuen a casa nostra una demanda de
treball no coberta. El problema és de-
licat, però resulta absurd ficar el cap
sota la sorra, com els estruços, i no
parlar-ne.

Alguna cosa passa perquè es doni la
paradoxa de l’existència d’uns treba-
lladors autòctons, sense feina, i la pre-
sència d’aquests immigrants que sa-
ben que hi ha una feina per fer i només
demanen la regularització del treba-
llador estranger. Sembla evident que la
nova onada immigratòria, i sobretot la
procedent de l’Àfrica, no té un gran
nivell de preparació, ni de coneixe-
ments professionals, i està disposada a
treballar pel que seria el sou mínim o
un dels més baixos. L’atur de professi-
onals qualificats existeix, però es trac-

ta d’un atur temporal, o derivat de
l’existència d’ofertes que no acaben
d’agradar al peticionari, sigui pel ni-
vell del salari, sigui per les condicions
de la feina –horari, població, etc–. La
part més important dels aturats del
país està formada per treballadors no
qualificats, no disposats a acceptar
contractes temporals o salaris que s’a-
propen als mínims.

Si refusen les ofertes és perquè ho
poden fer, a l’espera d’una millor
oportunitat. No passen gana i, proba-
blement, molts d’ells es defensen tre-
ballant pel seu compte i al marge de la
llei, en el que se’n diu l’economia ir-
regular o informal. L’entrada dels im-
migrants i la regularització de la seva

situació pot portar a una topada entre
aquest col·lectiu i el dels aturats o el
dels que treballen per salaris baixos,
propers als mínims. Els primers estan
disposats a treballar com sigui i on si-
gui, i els empresaris els preferiran
molt sovint als altres, que reclamen
més diners i amb més força. Suposo
que els sindicats són conscients d’a-
questa previsible topada. Si la conjun-
tura econòmica flexiona una mica a la
baixa, com tot sembla indicar, aquesta
topada pot ser molt seriosa en un futur
immediat.

La immigració planteja un proble-
ma humà i un problema polític. L’Es-
glésia ha fet molt bé d’obrir les seves
portes als immigrants sense papers.

Davant de Déu, o davant del tribunal
democràtic i igualitari dels homes,
tots valem igual, tots tenim el dret a la
vida i el dret al treball, i no es pot
permetre la seva desatenció. Però la
seva presència crea un problema po-
lític i econòmic que s’ha de resoldre.
Hi ha països que no el tenen, com
Suïssa, que no accepta la presència
d’estrangers sense recursos o sense un
contracte de treball. Els aturen a les
fronteres i no els deixen entrar. Nos-
altres pertanyem a una Unió Europea,
que té necessitat de mà d’obra, quali-
ficada i no qualificada, però limitada,
i supeditada a la conjuntura econò-
mica del moment, que –repeteixo–
està més aviat a la baixa.

Pot passar perfectament que d’aquí
a uns mesos alguns dels que es mani-
festen a favor dels immigrants sense
papers es trobin sense feina, perquè la
que tenien els l’ha presa un d’aquests
immigrants pels quals ell s’ha mani-
festat i protestat. Per desgràcia els
nostres recursos econòmics són limi-
tats. No som la bóta de sant Ferriol, que
sempre rajava. Ni l’orde de la mare
Teresa de Calcuta pot atendre tots els
desvalguts que truquen a la seva porta.
I entre els desvalguts no incloc els
nombrosos pidolaires que trobem al
carrer, al metro o a la porta de l’esglé-
sia, i que acostumen a ser uns aturats
que obtenen més ingressos així que
d’una feina, que obliga a suar i a do-
blegar l’esquena.

Fa temps que aquesta situació es veia
a venir. La Unió Europea no té uns Alps
que li permetin controlar les entrades
d’uns immigrants il·legals. Una onada
com aquesta no hi ha qui l’aturi. A casa
seva, aquesta gent es pot morir de
gana, sense que cap diari europeu els
dediqui una sola línia, i sense que cap
persona sensible se’n compadeixi.
Però quan estan entre nosaltres al-
guna cosa s’ha de fer, que els salvi i
sigui digna. Però no podem oblidar
que també tenim uns deures amb els
treballadors del país, i que el pastís
hauria de ser molt més gran per tal
de permetre que tots en tinguessin
un tall. L’única cosa que em queda
clara és que tots tenim drets i deures.
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Beneficis empresarials:
una utopia en

la nova economia?
José García-Montalvo. Professor del departament d’economia i

empresa de la Universitat Pompeu Fabra

S
uposem que coneix una em-
presa que ofereix la major
part dels seus serveis gratuï-
tament però que ha de fer

fortes inversions per atendre la mas-
siva demanda. Té unes pèrdues enor-
mes i una font important dels seus
ingressos és la publicitat d’altres em-
preses del mateix sector, que també
tenen un volum de pèrdues molt gran
i tancant a un ritme alarmant. ¿Com-
praria o recomanaria a algun amic les
accions d’aquesta companyia? No.
Doncs qui ha recomanat Terra-Lycos
ho ha fet.

Malgrat tot, aquest no és un pro-
blema només de Terra-Lycos: la majo-
ria de les empreses d’Internet tenen
pèrdues i no sembla que en un futur
pròxim puguin obtenir beneficis.

Durant aquesta última setmana es
va saber que els recursos d’Amazon no
li permetran passar de desembre sen-
se una nova injecció de liquidesa i que
e-Toys tancarà el 31 de març quan se li
acabin els fons. Els inversors, que
abans es mostraven entusiasmats amb

les perspectives futures d’aquestes
empreses, els comencen a girar l’es-
quena preocupats per les pèrdues
presents, fet que fa cada cop més di-
fícil trobar finançament per a empre-
ses d’Internet.

Com a reacció a aquest desinterès i
a la necessitat d’obtenir informació
per subsistir, les empreses d’Internet
estan canviant d’estratègia per trobar
el camí més ràpid cap als beneficis.

Si la frase “d’aquí a quatre anys
l’empresa començarà a tenir beneficis”

era vista pels inversors com un sinò-
nim de fortes inversions i possible
predominança en el futur, en l’actual
situació dels mercats financers aquest
període es veu com un termini inac-
ceptablement llarg.

Però d’on vindran els beneficis que
convencin els inversors? En termes de
mercat, Internet vol dir competència,
menys costos d’informació i més efici-
ència.

Per als consumidors això suposa
facilitar la recerca dels productes i els

serveis més barats, i reduir els costos
de transacció. Les empreses, per la
seva banda, s’enfronten a un mercat
amb menys barreres d’entrada que
en els sectors tradicionals.

Totes aquestes condicions acosten
l’estructura de mercat a la compe-
tència perfecta que apareix als llibres
de text. Però, com qualsevol estudi-
ant d’economia sap, en una situació
de competència perfecta els beneficis
són zero! A més, les empreses d’In-
ternet han de fer front a la desconfi-
ança dels consumidors sobre la inse-
guretat de les transaccions, la qual
cosa vol dir que han d’oferir preus
molt atractius per convèncer els cli-
ents i compensar-los pel risc.

Tots aquests factors redueixen els
marges fins a nivells ínfims. De fet, el
problema d’una empresa com Ama-
zon.com per obtenir beneficis no és
la falta de clients –ja en compta amb
més de 2 milions–, sinó que els seus
marges són minúsculs. El que ja hem
dit: avui en dia beneficis empresari-
als i Internet es repel·leixen com dos
pols positius d’un imant.


